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Konflikten i Mellanöstern är 
ingen konflikt mellan Israel och 
arabstaterna, det är en konflikt 
mellan religiösa fanatiker på 
bägge sidor som åberopar pap-
perslappar som skrevs ner för 
över 2000 år sedan och då un-
der de förhållanden som rådde 
då. Jag tror på en rättvis fred i 
Mellanöstern men då måste de 
moderata krafterna fram. Så 

länge religiösa fanatiker 
tillåts bestämma så är 
freden avlägsen. Låt 

oss därför stödja 
de krafter som 

verkar för fred nå-
got annat alternativ 

finns inte.
Håkan Hugosson,  

Värnamo

Vattenfall har jättelika resurser. 
Använd dessa för energiomställ-
ning. Pengar behövs till en vind-
kraftspark i Västerbotten som 
saknar kapital på grund av låga 
elpriser. Med Vattenfalls resur-
ser kan effektiva system byggas 
upp för att ta till vara spillvärme 
och öka användningen av flis och 
liknande. Inför skatteavdrag för 
isolering av industrier och kom-
mersiella lokalers isolering . Gör 
det billigare att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet och satsa på ut-
vecklad teknik för vind och våg-
kraft och satsa på fler tåglinjer i 
SJ:s regi. Det räcker med ett bo-
lag. Ta också bort bränsleskatten 
på taxi. Då kan vi börja stänga 
fler kärnkraftverk.
Martin Oskarsson, Göteborg

MAGNUS CARLSSON MED GÄSTER

VAR MED OCH TÄVLA OM FINA PRISER
VAR MED OCH TÄVLA OM FINA PRISER

Fri entré! För att få bingobrickan måste du
anmäla dig på paf.com/allsangsbingo. 

Anmäl dig nu så kan du vinna en resa till Las Vegas. 

ÖLAND – BÖDA SAND, 23/7 20:00 

Välkommen till 1,5 timmes show och underhållning med allsång och bingo tillsammans med 
Magnus Carlsson och Shirley Clamp. Entrén är gratis, men för att spela bingo måste du för -
anmäla dig på paf.com/allsangsbingo. Anmäl dig nu så kan du vinna en resa till Las Vegas. 

Skriv till oss på inkorgen@aftonbladet.se. Du kan använda signatur, men ange namn i kontakt med redaktionen.  
Skriv kort – vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material.Inkorgen

Det är förståeligt att Gazakrisen 
dominerar svensk media just nu. 
Den palestinska konflikten har 
alltid legat svenska folket och 
svenska politiker varmt om hjär-
tat. Under senaste veckan har det 
skjutits mer än 1 000 raketer från 
båda parterna som har tagit när-
mare 200 liv av civila varav många 
barn. Jag vill inte på något sätt för-
minska det här lidandet men jag 
tycker att svensk media ibland 
tappar perspektivet. För samti-
digt som Gazakrisen pågår för-
blöder ett annat folk under taliba-
nernas grymhet i Afghanistan. I 
tisdags detonerade en bilbomb 
mitt i matmarknaden i staden 
Paktika, hittills har 90 döda rap-

porterats. Veckan innan inträffa-
de en liknande bilbomb i en an-
nan stad. Talibanerna skjuter in-
te de gripna utan halshugger unga 
män och leker med huvudena 
framför släktingar för att skräm-
ma folk. Siffran för de mänskliga 
förlusterna under kriget i Afgha-
nistan mellan 2001 fram till i dag 
är okänd men sannolikt minst 
150 000 barn har dött. Afghanska 
folket har alltid visat tacksamhet 
för de uppoffringar som ISAF och 
Sverige har gjort för dem. De har 
inte glömt oss som en nation som 
stod upp för dem när de behövde 
oss och vi får inte glömma dem 
heller.

Shapoor Azad

Vi får inte glömma kriget i Afghanistan
Grymheterna i Afghanistan pågår fortfarande. Foto: PAJHWOK NEWS AGENCY 

”Vad väntar man sig för svar? ”Jo det är för att 
jag är ful/dum/fattig/inte har modekläder”

 
Magdalena Ribbing om varför man aldrig  
ska frågan någon om varför hen är singel

Sportar du på sommaren?
SM i grässlalom har gått av stapeln. Åkarna  
kör med specialdesignade skidor på gräs.
15 814 personer hade röstat kl 18.49 i går.

Dagens fråga Mest lästa artiklar
1  Han är världens största spelare 
 Adebayo Akinfenwa: Mina armar är större än  John Terrys lår
2  Brand i restaurang
 ”Hela restaurangen är totalförstörd”
3  ”Svarta lådan är hittad”
 Ska överlämnas till internationella luftfartsorganisationen

(listan gäller i går  
på aftonbladet.se.)

Satsa på vindkraft, tycker Martin 
Oskarsson. Foto:THINKSTOCK 

Carl Bildt. Foto: SERGEI CHUZAVKOV 

Våldsamt mansideal 
frodas inom sporten

Stötta de krafter 
som verkar för fred

Vänta med att peka 
ut när ni inte vet

Vattenfall borde 
satsa på rätt saker

Folk borde besinna sig. Än vet 
man ju inte vad som gjort att det 
malyaisiska planet störtat över 
östra Ukraina. Att Bildt katego-
riskt pekar ut Ryssland redan nu 
är illavarslande. Den svarta lå-
dan har ju inte blivit undersökt 
ännu?

Nisse
Fredsduva.

Adebayo Akinfenwa.

Skriv du 
också!

Skicka din insändare till
inkorgen@aftonbladet.se

Ja, 44,8%

Nej, 55,2%


